
 

 

 

Nr. 3846/14.05.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție și plata unei contribuții 

către ADI Cernat Dalnic necesar implementării proiectului DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI 

DALNIC, JUDETUL COVASNA  

 

 Primarul Comunei Cernat, judeţul Covasna,  

 Arătând oportunitatea aprobării solicitării prelungirii scrisorii de garanţie 

IG173301090/13.10.2017. emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA în 

vederea garantării avansului pentru proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA în 

valoare de 3.392.000,00 lei până la data de 22.09.2022., respectiv aprobarea plății unei 

contribuții către ADI Cernat-Dalnic în valoare de 30.000 lei în vederea acoperii comisionului 

plătibil către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA  și a penalității de 0,1% plătibil 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; 

 Având în vedere prevederile : 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

- OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 

fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi 

dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele 

rurale, cu modificările și completările ulterioare, 

- Contractului de finantare nr. C0720AM00011771500396/22.09.2017. încheiat cu AFIR, 

în temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. d), art. 139,  alin. 

(1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie IG173301090/13.10.2017. 

emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA în vederea garantării avansului 

pentru proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN 

COMUNELE CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA în valoare de 3.392.000,00 

lei până la data de 22.09.2022., respectiv aprobă plata unei contribuții către ADI Cernat-Dalnic 

în valoare de 30.000 lei în vederea acoperii comisionului plătibil către Fondul de Garantare a 

Creditului Rural - IFN SA  și a penalității de 0,1% plătibil Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul 

Comunei Cernat,  dl. RÁKOSI Árpád.  

 

Cernat la 14.05.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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HOTĂRÂRE NR. 27/2021 

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție și plata unei contribuții 

către ADI Cernat și Dalnic necesar implementării proiectului DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI 

DALNIC, JUDETUL COVASNA  

 
 Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 26 

mai 2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul comunei 

Cernat, 

 Arătând oportunitatea aprobării solicitării prelungirii scrisorii de garanție 

IG173301090/13.10.2017, emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA în vederea 

garantării avansului pentru proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA 

UZATA IN COMUNELE CERNAT SI  DALNIC, JUDETUL COVASNA în valoare de 

3.392.000,00 lei până la data de 22.09.2022., respectiv aprobarea plății unei contribuții către ADI 

Cernat-Dalnic în valoare de 30.000 lei în vederea acoperii comisionului plătibil către Fondul de 

Garantare a Creditului Rural - IFN SA  și a penalității de 0,1% plătibil Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale; 

 Având în vedere prevederile : 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la 

bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;  

- OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 

alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural 

prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Contractului de finantare nr. C0720AM00011771500396/22.09.2017. încheiat cu AFIR, 

în temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. d), art. 139,  alin. (1), art. 

154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanție IG173301090/13.10.2017. emise de 

Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA în vederea garantării avansului pentru proiectul 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT 

SI DALNIC, JUDETUL COVASNA în valoare de 3.392.000,00 lei până la data de 22.09.2022., 

respectiv aprobă plata unei contribuții către ADI Cernat-Dalnic în valoare de 30.000 lei în vederea 

acoperii comisionului plătibil către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA  și a penalității de 

0,1% plătibil Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează primarul Comunei Cernat,  

dl. RÁKOSI Árpád.  

Cernat la 26.05.2021 

  Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 
1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 

 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

 

 

 

Nr.3846/14.05.2021 

 

                            

  REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție și 

plata unei contribuții către ADI Cernat necesar implementării proiectului 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE 

CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA  

 

 

 

Având in vedere faptul ca proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA 

SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA”, din 

motive obiective, nu a putut fi implementat în perioada inițială prevăzută de contractul de 

finanțare C0720AM00011771500396/22.09.2017. încheiat cu AFIR, Comuna Cernat împreună 

cu comuna Dalnic a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului. 

Ținând cont de faptul că, oportunitatea aprobării solicitării prelungirii scrisorii de 

garanție IG173301090/13.10.2017, emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA 

în vederea garantării avansului pentru proiectul DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI  DALNIC, JUDETUL COVASNA în 

valoare de 3.392.000,00 lei până la data de 22.09.2022., respectiv aprobarea plății unei 

contribuții către ADI Cernat-Dalnic în valoare de 30.000 lei în vederea acoperii comisionului 

plătibil către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA  și a penalității de 0,1% plătibil 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, propun aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată la ședința următoare de consiliu local. 

 

Cernat la 14.05.2021 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 3847/14.05.2021 

                            

  RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanție și plata unei contribuții către ADI Cernat necesar implementării proiectului 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE 

CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA 

 

 

 

Subsemnata Csorba Agnes, referent în compartimentul de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reținut că este întocmit 

în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.  

Proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN 

COMUNELE CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA”, din motive obiective, nu a 

putut fi implementat în perioada inițială prevăzută de contractul de finanțare 

C0720AM00011771500396/22.09.2017. încheiat cu AFIR, Comuna Cernat împreună cu 

comuna Dalnic a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului. Prelungirea 

perioadei de implementare a proiectului este condiționată de prelungirea, în paralel, a Scrisorii 

de Garanție și este necesar emiterea unei hotărâri de consiliu local in acest sens. 

 

În contextul celor de mai sus consider ca proiectul de hotărăre sus citat este întemeiată, 

pe care în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.”a”, alin. (8) lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia 

ședinței ordinare din luna mai 2021. 

 

 

Cernat la 14.05.2021 

 

 

 

Referent 

Csorba Agnes 
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Nr. 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanție și plata unei contribuții către ADI Cernat necesar implementării proiectului 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE 

CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  25.05.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanție și plata unei contribuții către ADI Cernat necesar implementării proiectului 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE 

CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna mai 2021. 

 

Cernat la 25.05.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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